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BAKGRUNN 

 
1Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Det følger videre2 av kommuneloven hva som er Revisors ansvar og myndighet: 

 Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 

annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

 Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar 

med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

 Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 

kontrollutvalget. 

 Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, 

redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine 

oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er 

nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 

leddet. 

 Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

 Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor 

og begrensninger i revisors taushetsplikt. 

                                                           

1 § 24-1.Valg av revisor 

2 § 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

 



Det er vedtatt ny Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv. som trer i kraft fra 01.01.2020.  

 

VURDERING 

Både Ringebu kommune og Sør-Fron kommune har BDO som revisor i inneværende periode. 

Det er nå gjennomført en anbudsrunde, hvor oppdragene som Revisor for Ringebu kommune 

og Sør-Fron kommune er lyst ut samlet. Frist for levering av tilbud fra leverandører av denne 

tjenesten gikk ut 28. november.  

 

Administrasjonen er bedt om en status av anbudsprosessen. 

 

Sekretariatet foreslår slikt  

VEDTAK 

Informasjonen tas til orientering 

 

 

 
     Svolvær 25.11.2019 

     Sekretariatet ved  

     Edel Åsjord  

 


